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CENÍK VSTUPNÉHO PRO SKUPINY
Ceník je platný od 1.9.2018. Vztahuje se na vstup pro skupinu s minimálním počtem 10 a více osob.
Vstupné na osobu

Family karta -25%
Pouze při platbě v hotovosti

50,00 Kč

40,00 Kč

Programy v objektu hvězdárny
Minimální počet 10, maximální 50 osob
Mateřské školy
Ve školním roce pondělí - pátek začátky 8:30, 11:00
nebo 9:45

Na každých 10 dětí jeden pedagog zdarma
Základní a střední školy

55,00 Kč

70,00 Kč

Na každých 10 dětí jeden pedagog zdarma
Předem individuálně zvolený začátek

Libovolná skupina

75,00 Kč

90,00 Kč

Na každých 10 osob jeden doprovod zdarma

Programy mimo objekt hvězdárny
Minimální počet 20, maximální 80 osob ve skupině
Mateřské školy
Ve školním roce v libovolném termínu
Základní a střední školy

30,00 Kč
pedagogové zdarma

40,00 Kč
pedagogové zdarma

Předem individuálně zvolený začátek

Libovolná skupina

Nelze uplatnit, sleva je
zohledněna již v cenách za
jednotlivé vstupné

60,00 Kč
pedagogové zdarma

Malé skupiny registrované předem
Minimálně 3 osoby registrovaná 4 dny předem na
program v čase od 8:30 do 20:00. V případě
menšího počtu se platí základní vstup za 3 osoby

Základní vstupné za tři
osoby ve skupině
Každá další osoba

200,00 Kč
50,00 Kč

260,00 Kč
70,00 Kč

Pobyty s pozorováním na hvězdárně pro skupiny dětí i dospělých
Kapacita od 1.9. do 15.5. 13 osob
Kapacita od 16.5. do 31.8. 28 osob
Den pobytu
Vstupné na program v rámci pobytu
Pedagogický dozor nebo vedoucí skupiny

Den příjezdu a odjezdu se
počítá jako 1 den
V ceně je započítána
možnost pozorování
Na každých 10 účastníků
vždy 1 osoba

100,00 Kč
150,00 Kč

140,00 Kč
200,00 Kč
zdarma

FAMILY KARTA PRO SKUPINY
Ceník je platný od 1.9.2016. Možnost uplatnění slevy pro skupinu od 4 osob, v níž je podmínkou, aby byli
minimálně 2 děti, má osoba, která si kartu zakoupila. Platnost slevy není dále limitována žádným termínem
ukončení.
Sleva 25% se vztahuje pro všechny členy ve skupině, kteří jsou přítomni, na všechny akce v běžné otvírací době a
předem sjednané exkurse.

CENA ZA 1 KS FAMILY KARTY PRO SLEVU VE VÝŠI 25%

300 Kč

